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ــا.  ــي ألماني ــك ف يســرنا أن نرحــب ب
ــا و  ــة هن ــق بمدرس ــك أن تلتح يمكن
بعــد إتمــام تعليمــك فــي المدرســة 
ــي  ــم المهن ــق بالتعلي ــك أن تلتح يمكن
تحظــى  أن  نتمنــى  بالجامعــة.  أو 
ــك.  ــد ل ــتقبل جدي ــاء مس بفرصــة لبن

الشــبابية  المنظمــة  بصفتنــا  نقــوم 
 )DGB( التحــاد النقابــات األلمانــي
التعليــم  طــاب  حقــوق  بمســاندة 
فــي  الشــباب  العمــال  و  المهنــي 
ألمانيــا. يســاعدك اتحــاد النقابــات 
األلمانــي للشــباب و النقابــات التابعــة 
مــن  األلمانــي  النقابــات  التحــاد 
خــال تقديــم المعلومــات المتعلقــة 
بحقوقــك فــي التعليــم المهنــي و حيــاة 
ــا  ــات التابعــة لن العمــل. تنشــط النقاب
االقتصــاد  مجــاالت  جميــع  فــي 
األلمانــي و تســعى لتحســين رواتــب 
عملهــم.  ظــروف  و  أعضائهــا 
ــد وجــود  ــا عن ــم أعضاءن نحــن ندع
العمــل و  مــع أصحــاب  خافــات 
ذلــك مــن خــال تقديــم المشــورة أو 

توكيــل محــاٍم لهــم. 

مــن تقاليــد النقابــات أننــا نؤيــد وجود 
جميــع  ندعــم  و  منفتــح  مجتمــع 
العامــات و العمــال فــي ألمانيــا. 
نحــن غيــر حزبييــن و مســتقلون: 
أي أننــا ال نتلقــى أيــة أمــوال مــن 

حــزب.  أي  ندعــم  ال  و  الدولــة 
ــة و ألي عامــل أن  يمكــن ألي عامل
يصبــح عضــواً لدينــا، بغــض النظــر 
عــن أصلــه أو جنســه أو دينــه أو 

الجنســية.  توجهاتــه 

ــات  ــم المعلوم ــك أه ــا ل ــد جمعن   لق
التــي تمكنــك مــن التأقلــم الســريع 
ــل.  ــاة العم ــي حي ــة و ف ــي المدرس ف
المراحــل  النشــرة مقســمة حســب 
عليــك  يجــب  التــي  المختلفــة 
إتمــام  تســتطيع  حتــى  اجتيازهــا 
فــي  و  بنجــاح.  المهنــي  تعليمــك 
العناويــن  بعــض  توجــد  آخرهــا 
ــى  ــك الحصــول منهــا عل ــي يمكن الت
معلومــات و استشــارات و مســاعدة.  

إذا أردت الحصــول علــى المزيــد 
مواضيــع  عــن  المعلومــات  مــن 
محــددة فيمكنــك الحصــول عليهــا 
ــى الروابــط  مــن خــال الضغــط عل

النصــوص.   فــي  الموجــودة 

نتمنــى لــك الكثيــر مــن النجــاح فــي 
المســار الــذي ستســلكه.

اتحاد النقابات األلماني 
للشباب

1- مقدمة

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ:

http://www.berliner-botschaft.de
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2 النظام المدرسي األلماني

تعليم جيد منذ البداية

إن أهــم األشــياء لبدايــة ناجحــة فــي حيــاة العمــل 
المبــادئ  يتــم وضــع  و  الجيــد.  التعليــم  هــو 
األساســية لذلــك فــي المدرســة. عندمــا تحصــل 
ــك  ــح ل ــى شــهادة االنتهــاء مــن المدرســة ُتفت عل
ــك المســتقبلي.   ــي مســار حيات ــة ف فــرص مختلف

التعليم اإللزامي و الحق في التعلم
التعليــم فــي ألمانيــا إلزامــي. و يبــدأ فــي العــادة 
ــدة تســع أو  ــتمر لم ــنوات و يس ــر 6 س ــن عم م
ــم  ــي التعلي ــل الحــق ف ــكل طف ــنوات. ل عشــر س
المجانــي. و الشــهادات المدرســية متعــددة جــداً 
بحســب المدرســة التــي تــدرس فيهــا. مــن أجــل 
ــى شــهادة مدرســية و هــي  ــى أعل الحصــول عل
الشــهادة الثانويــة العامــة يجــب عليــك أن تــدرس 

لمــدة 12 أو حتــى 13 ســنة. 

و بشــكل عــام التعليــم فــي ألمانيــا إلزامــي أيضــاً 
لألطفــال و الشــباب الاجئيــن. إن الــدوام الفعلــي 
ــق  ــدة أشــهر يتعل ــي المدرســة أو االنتظــار لع ف
إلــى حــد بعيــد بالواليــة و بالوضــع القائــم: فــي 
بعــض الواليــات )برليــن و بريمــن و الســارالند 
التعليــم  تطبيــق  يبــدأ  شليسفيك-هولشــتاين(  و 
اإللزامــي منــذ تقديــم طلــب اللجــوء. و لكــن فــي 
ــل  ــهر )مث ــة أش ــد ثاث ــدأ بع ــات أخــرى يب والي
بافاريــا و تورينغيــن( أو ســتة أشــهر )مثــل بــادن 

فورتيمبيــرغ(.

معلومات عن النظام المدرسي في 
الوالية التي تعيش فيها

يختلــف النظــام المدرســي فــي ألمانيــا مــن واليــة 
ــها  ــرارات بنفس ــذ الق ــات تتخ ألخــرى ألن الوالي
راجــع  لذلــك  المدرســي.  نظامهــا  بخصــوص 
المختصــة  التعليــم  لــوزارة  اإلنترنــت  مواقــع 
لتستفســر عــن اإلمكانيــات المتاحــة لحصولــك 
علــى شــهادة مدرســية. كمــا أن المــدارس نفســها 
تقــدم لــك االستشــارات. فــي كثيــر مــن المــدارس 
يوجــد مــا ُيســمى بـــ "يــوم البــاب المفتــوح" مــرة 

فــي الســنة.   

ما هي الشهادة المدرسية التي تحتاجها؟

شهادة التعليم األساسي
)HAUPTSCHULABSCHLUSS(

مدة الدراسة: 9 أو 10 سنوات
المدرســة  األساســية،  المدرســة  المدرســة: 

كة لمشــتر ا

شــهادة التعليــم األساســي هــي أول شــهادة للتعليــم 
ــدأ تعليمــك  ــك لتب ــا. و هــي تؤهل ــي ألماني العــام ف
المهنــي، علــى ســبيل المثــال تعلــم حرفــة يدويــة 
أو تجاريــة أو تقنيــة. كمــا أن شــهادة التعليــم 
األساســي تؤهلــك لمتابعــة تعليمــك للحصــول 
علــى شــهادة مدرســية أعلــى و هــي شــهادة 

المدرســة المتوســطة. 

 شهادة المدرسة المتوسطة
)REALSCHULABSCHLUSS(

مدة الدراسة: 10 سنوات
المدرســة   ، المتوســطة  المدرســة  المدرســة: 

لمشــتركة ا

لتبــدأ  المتوســطة  المدرســة  شــهادة  تؤهلــك 
ــم  ــهادة التعلي ــع ش ــة م ــي. بالمقارن ــك المهن تعليم
ــي  ــهادة ف ــذه الش ــك به ــن فرص ــي تتحس األساس
الحصــول علــى مــكان للتعليــم المهنــي حيــث أن 
بعــض المهــن تتطلــب شــهادة أعلــى مــن شــهادة 
ــك أيضــاً االلتحــاق  ــم األساســي. كمــا يمكن التعلي
بمدرســة تخصصيــة عليــا أو مدرســة ثانويــة 
للحصــول علــى الشــهادة الثانويــة العامــة و مــن 

ــة.    ــي الجامع ــة ف ــم الدراس ث

الشهادة الثانوية العامة
)ABITUR( 

 الشهادة الثانوية التخصصية
)FACHABITUR(

مدة الدراسة: 12 أو 13 سنة
المدرســة   ، الثانويــة  المدرســة  المدرســة: 
العليــا التخصصيــة  المدرســة  المشــتركة/ 

بعــد حصولــك علــى الشــهادة الثانويــة العامــة 
االلتحــاق  أو  الجامعــة  فــي  الدراســة  يمكنــك 
الثانويــة  الشــهادة  أمــا  المهنــي.  بالتعليــم 
بعــد  عليهــا  الحصــول  فيمكنــك  التخصصيــة 
دراســتك فــي مــدارس تخصصيــة عليــا يتــم 
التركيــز فيهــا علــى مجــاالت مهنيــة معينــة مثــل 
ــك  ــة. و هــي تؤهل ــة أو التربي االقتصــاد أو التقان
للدراســة فــي جامعــة علــوم تطبيقيــة. و ال يتحتــم 
عليــك الحقــاً متابعــة دراســتك فــي نفــس المجــال.  

ما هي اإلمكانيات التي تتيحها كل شهادة مدرسية؟ 
شهادة التعليم األساسي

شهادة المدرسة المتوسطة 

الشهادة الثانوية العامة/ 
الشهادة الثانوية التخصصية

التعليم المهني

الدراسة في جامعة علوم تطبيقية

الدراسة الجامعية
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328
مهنة معترف بها

522200 

)المصــدر: تقريــر التعليــم 2016 للــوزارة االتحاديــة للتعليــم و البحــوث العلميــة/ 
ــام 2015( ــدة  لع ــي جدي ــم مهن ــود تعلي عق

3 أنواع التعليم المهني

التعليم الجيد شرط للحصول على 
عمل جيد

ــك مــن المدرســة بنجــاح  ــد انتهائ عن
يمكنــك وضــع خطــط للمســتقبل. إذا 
لــم تكــن الدراســة الجامعيــة واردة 
بالنســبة لــك علــى األقــل فــي الوقــت 
الحاضــر فبإمكانــك االستفســار عــن 
الممكنــة.  المهنــي  التعليــم  فــرص 
ــا 328 مهنــة  حيــث يوجــد فــي ألماني

ــا.  ــرف به معت

التعليم المهني مفيد
مــن الممكــن أن البحــث عــن العمــل 
ــة  ــي الوهل ــة ف ــه جاذبي ــراً ل ــدو أم يب
األولــى مقابــل اســتثمار ســنتين إلــى 
أربــع ســنوات فــي تعلم مهنــة. و لكن 
علــى المــدى البعيــد ســتكون فرصــك 
ــة: ستكتســب  ــم مهن ــم تتعل ــة إذا ل قليل
ــات  ــة معلوم ــم المهن ــال تعل ــن خ م
قيمــة و خبــرة. و بذلــك ســتكون مــن 
العامليــن المختصيــن و لــن يمكــن 
االســتغناء عنــك بســهولة. باإلضافــة 
ــن و  ــب العاملي ــإن روات ــك ف ــى ذل إل
ــى بشــكل  ــن أعل العامــات المختصي
ــم  ــم و زمياته ــن زمائه ــح م واض
ــي.  ــم المهن ــوا بالتعلي ــم يلتحق ــن ل الذي
ــك  ــي يمكن ــك المهن ــت تعليم إذا أتمم
ــاً متابعــة تأهيلــك و العمــل فــي  الحق
فــي  االرتقــاء  و  جديــدة  مجــاالت 
الشــركة التــي تعمــل فيهــا. و كمــا 
تــرى فــإن التعليــم المهنــي يحقــق لــك 

ــع األحــوال.  ــي جمي ــدة ف الفائ

عقد تعليم مهني جديد

ً التعليم المهني األلماني معترف به عالميا
إن النظــام األلمانــي فــي التعليــم المهنــي معتــرف بــه عالميــاً. 
ــة  ــرف بدق ــك أن تع ــك يمكن ــدة. و بذل ــم موح ــج التعلي و مناه
مــا الــذي ســتتعلمه أثنــاء فتــرة تعليمــك المهنــي. و الشــركات 
تعــرف أيضــاً إمكانيــات القــوى العاملــة المختصــة. و ذلــك لــه 
ــرة إذا كنــت ترغــب فــي العمــل فــي معمــل آخــر  ــة كبي أهمي
ــغ فتــرة التعليــم المهنــي مــن  بعــد إنهــاء تعليمــك المهنــي. تبل
ــري  ــة. يج ــب المهن ــك حس ــنوات و ذل ــع س ــى أرب ــنتين إل س
ــم  ــي الشــركة و يت ــن مباشــرة ف ــب المه ــي ألغل ــم المهن التعلي

ــة.  ــدروس فــي المدرســة المهني اســتكمال ال

يحصــل %96,4 مــن التعليــم المهنــي 
فــي المعمــل مباشــرة

يحصــل %3,6 مــن التعليــم المهنــي 
ــل  ــارج المعم خ

)المصدر: المعهد االتحادي للتعليم المهني/ بتاريخ 2/2/2016، العدد لعام 2015(

إمكانيات االلتحاق بالتعليم 
المهني

بتعليــم  االلتحــاق  إمكانيــة  تتعلــق 
مهنــي ثنائــي بمــكان إقامتــك. يمكنــك 
ــدأ  ــه أن تب ــاً ب ــاً معترف ــك الجئ بصفت

ــود.  ــي دون قي ــك المهن تعليم

الذيــن  اللجــوء  لطالبــي  بالنســبة 
لديهــم رخصــة إقامــة فيتحتــم عليــم 
االنتظــار لمــدة ثاثــة أشــهر بعــد 
ــك  ــد ذل ــوء. و بع ــب اللج ــم طل تقدي
ــرة  ــن دائ ــة م ــى موافق ــون إل يحتاج

األجانــب. 
تكــون  أن  أيضــاً  يمكــن  لكــن  و 
ممنوعــاً مــن العمــل بشــكل عــام، 
ــي  ــزال تســكن ف ــاً إذا كنــت ال ت مث
مــأوى الســتقبال الاجئيــن أو كنــت 
قادمــاً مــن أحــد مــا ُيســمى بالبلــدان 
مــا  تعــرف  أن  أردت  إذا  اآلمنــة. 
فــي  بالعمــل  لــك  ُيســمح  كان  إذا 
إلــى  بالســؤال  فتوجــه  ألمانيــا 
خدمــات المهاجريــن الشــباب أو إلــى 
الموظــف أو الموظفــة االجتماعيــة 

المســؤولة عنــك.   

ما هي أنواع التعليم المهني المتوفرة؟

تعليم مهني معملي/ تعليم مهني ثنائي
المهنــي  التعليــم  أيضــاً  )ُيســمى  الثنائــي  المهنــي  التعليــم 
المعملــي( يكــون لمــدة ثاثــة أو أربعــة أيــام فــي األســبوع فــي 
ــي الشــركة  ــاك تعمــل بشــكل مباشــر ف معمــل تدريبــي. و هن
تحــت إشــراف مدربــة أو مــدرب. تتعلــم مــن خــال الممارســة 

ــك.  ــي مهنت ــه ف ــك تعلم ــا يجــب علي ــة كل م العملي

باإلضافــة إلــى ذلــك تــداوم فــي المدرســة المهنيــة لمــدة 
يــوم أو يوميــن فــي األســبوع و فيهــا تتعلــم القواعــد النظريــة 
و  العمــل  بحقــوق  المتعلقــة  المعلومــات  أيضــاً  و  الهامــة 
الحقــوق االجتماعيــة و كذلــك مواضيــع عامــة فــي مجــال 

االجتماعيــة.  السياســة 

يحــدد نظــام التعليــم المهنــي بشــكل موحــد لجميــع المتدربيــن 
ــي أن  ــي ينبغ ــات الت ــارات و المعلوم ــة  المه ــة معين ــي مهن ف
ــل  ــي. و إذا كان المعم ــم المهن ــرة تعليمه يكتســبوها خــال فت
الــذي تتــدرب فيــه ال يســتطيع أن يوفــر لــك جميــع المهــارات 
التعليميــة المطلوبــة فتوجــد مواقــع تدريــب منفصلــة عــن 
المعامــل يمكنــك أن تتابــع تدريبــك فيهــا مــع متدربيــن آخريــن.

ــاء  ــاً للمتدربيــن أثن ــا راتب ــدرب فيه ــي تت ــك الشــركة الت تعطي
فتــرة تدريبــك. و ربمــا يحــق لــك أيضــاً الحصــول علــى 

مســاعدة ماديــة.

للمزيــد مــن المعلومــات عــن التمويــل راجــع الفصــل 
الســادس. 
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التعليم المهني خارج المعمل
إذا لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى مــكان للتعليــم 
إبــرام  فبإمكانــك  المعامــل  أحــد  فــي  المهنــي 
عقــد للتعليــم المهنــي مــع إحــدى المؤسســات 
التعليميــة. ُيطلــق علــى هــذا النــوع مــن التعليــم 
المهنــي اســم التعليــم المهنــي خــارج المعمــل. يتــم 
دعــم الكثيــر مــن المؤسســات التعليميــة مــن قبــل 
الدولــة. كمــا توجــد أيضــاً مؤسســات تعليميــة 

ــة.  ربحي
المناهــج التعليميــة هــي نفــس مناهــج التعليــم 
المهنــي فــي المعمــل. تكتســب معلومــات نظريــة 
و عمليــة و لكــن القســم العملــي ال يكــون مباشــرة 
ــر و  ــات و مخاب ــي ورش ــا ف ــركة و إنم ــي الش ف
ــة. و  ــة التعليمي ــة للمؤسس ــم التابع ــب التعلي مكات
تتعــرف أيضــاً بشــكل أفضــل علــى ســير العمــل 
فــي معمــل حقيقــي فــي إطــار تدريــب عملــي فــي 
المعمــل. و تتلقــى التعليــم النظــري فــي المدرســة 

ــة.  المهني
 

تحصــل أيضــاً أثنــاء تعليمــك المهنــي خــارج 
المعمــل علــى راتــب للمتدربيــن و يكــون مدعوماً 
ــة  ــاالت معين ــي ح ــة. و ف ــل الدول ــن قب ــاً م أيض
يحــق لــك أيضــاً الحصــول علــى مســاعدة ماليــة. 

 
ــل  ــن التموي ــات ع ــن المعلوم ــد م  للمزي

ــادس.  ــل الس ــع الفص راج

المساعدة أثناء التعليم المهني
ــك  ــدأ تعليم ــى تب ــاعدة حت ــى مس ــاج إل ــا تحت ربم
ــال  ــبيل المث ــى س ــاح، عل ــه بنج ــي أو تكمل المهن
التعلــم.  مشــاكل  أو  اللغويــة  المشــاكل  بســبب 
لهــذا الســبب توفــر وكالــة العمــل مســاعدات 
أثنــاء التعليــم المهنــي )abH( أو أو تعليمــاً مهنيــاً 
مدعومــاً )AsA(. يمكنــك تكــرار و تمكيــن مــا 
تعلمتــه فــي مجموعــات دراســية صغيــرة أو مــن 
الممكــن كذلــك أن يرافقــك شــخص أثنــاء عملــك 
فــي المعمــل. يمكنــك الحصــول علــى معلومــات 

ــل.    ــة العم ــن وكال ــب م عــن الطل

المهنة
إدارة 1 فــي  إداريــة  مســاعدة  إداري/  مســاعد 

المكاتــب 
مســاعد إداري/ مســاعدة إداريــة فــي تجــارة 2

التجزئــة
بائع/ بائعة3
ميكانيكيــة 4 ســيارات/  إلكترونــي  ميكانيكــي 

ســيارات إلكترونيــة 
إداريــة 5 مســاعدة  صناعــي/  إداري  مســاعد 

عيــة صنا
موظف طبي مختص/ موظفة طبية مختصة6
ــارة 7 ــي تج ــة ف ــاعدة إداري ــاعد إداري / مس مس

ــة ــارة الخارجي ــة و التج الجمل
ميكانيكي صناعي/ ميكانيكية صناعية8
إلكتروني/ إلكترونية )جميع االختصاصات(9

ــة طــب 10 ــص/ موظف ــنان مخت موظــف طــب أس
ــنان مختصــة أس

المهن المفضلة في التعليم المهني في عام 2015

)المصدر: المعهد االتحادي للتعليم المهني(

بعــد حصولــك علــى الشــهادة الثانويــة العامــة 
الجامعــات  لــدى جميــع  تقديــم طلــب  يمكنــك 
تؤهلــك  و  دراســي.  مقعــد  علــى  للحصــول 
فــي  للدراســة  التخصصيــة  الثانويــة  الشــهادة 
جامعــة علــوم تطبيقيــة. الدراســة الجامعيــة ممكنة 
ضمــن شــروط معينــة حتــى دون حصولــك علــى 
الشــهادة الثانويــة العامــة، مثــاً عندمــا تكــون قــد 
ــك  ــة. يمكن ــة معين ــي مهن ــت عــدة ســنوات ف عمل
الحصــول علــى المعلومــات بهــذا الخصــوص 
مــن مواقــع اإلنترنــت التابعــة لــوزارات التعليــم 

ــة. ــي كل مقاطع ف

تقــدم الجامعــات و جامعــات العلــوم التطبيقيــة فــي 
ألمانيــا عروضــاً دراســية متنوعــة. فــي الجامعات 
يتــم التركيــز علــى البحــث العلمــي. فــي حيــن أن 
ــر  ــكل أكب ــز بش ــة ترك ــوم التطبيقي ــات العل جامع
علــى النواحــي العمليــة و الدراســة فيهــا تتطلــب 

فــي الغالــب تدريبــاً عمليــاً تخصصيــاً.    

الدراسة الجامعية

أكثر من

17000 
تخصص دراسي

ــى المعلومــات عــن  ــك الحصــول عل يمكن
ــم  ــراءات تقدي ــية و إج ــروض الدراس الع
الطلبــات مــن خــال مواقــع اإلنترنــت للجامعــات 
فــي  تجــد  و  التطبيقيــة.  العلــوم  جامعــات  و 
ــع أيضــاً أســماء األشــخاص المســؤولين  المواق

ــب.  ــة األجان ــن شــؤون الطلب ع
و  المعلومــات  علــى  الحصــول  يمكنــك  كمــا 
ــن  ــات المهاجري ــق خدم ــن طري ــارات ع االستش
الشــباب. راجــع قســم الخدمــات للحصــول علــى 

المزيــد مــن المعلومــات. 

التمويل أثناء فترة الدراسة الجامعية
فــي ألمانيــا يمكنــك الدراســة فــي الجامعــة حتى لو 
لــم يكــن لديــك دعــم مالــي مــن العائلــة. الاجئــون 
ــى  ــي الحصــول عل ــم الحــق ف ــم له ــرف به المعت
المســاعدة حســب القانــون االتحــادي لدعــم التعليم 
)BAföG( و ذلــك بعــد 15 شــهراً مــن االنتظــار. 
ــم  ــة أه ــك تغطي ــذه المســاعدة يمكن ــن خــال ه م
ــم  ــغ يت ــر مبل ــة. إن أكب ــاة اليومي ــف الحي مصاري
دفعــه بموجــب BAföG هــو 735 يــورو فــي 
الشــهر )اعتبــاراً مــن 09/2016( و يتــم دفعــه 
ــاء  ــد االنته ــادة للدراســة. بع ــرة المعت طــوال الفت
ــغ  ــك إعــادة نصــف مبل مــن الدراســة يجــب علي

ــج.  المســاعدة بالتدري
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 BAföG للمزيــد مــن المعلومــات عــن
موقــع راجــع  الطلــب  تقديــم  عــن   و 
الموقــع  فــي هــذا  تجــد  www.bafög.de. و 
ــارات  ــز استش ــات لاتصــال بمرك أيضــاً معلوم
أيضــاً  الجامعــات  تقــدم  كمــا  منــك.  قريــب 

.BAföG بخصــوص  استشــارات 

ــول  ــب للحص ــم طل ــاً تقدي ــاب أيض ــن للط يمك
ــة  ــات مختلف ــح جمعي ــية. تمن ــة دراس ــى منح عل
أمــواالً للطــاب الذيــن يحققــون نجاحــات جيــدة 
ــس  ــي نف ــون ف ــال االختصــاص و يكون ــي مج ف
ــي.  ــتوى االجتماع ــى المس ــيطين عل ــت نش الوق
 .BAföG و مبالــغ المنــح تتماشــى مــع مبالــغ
ــغ. و عــاوة  ــك المبال و لكــن ال يجــب إعــادة تل
علــى ذلــك فــإن الطــاب و الطالبــات الحاصليــن 
علــى منــح يحصلــون فــي الغالــب علــى أمــوال 
إضافيــة لإلقامــات الدراســية فــي الخــارج أو مــن 

أجــل شــراء الكتــب. 

تمنــح أيضــاً جمعيــة هانــس بوكلــر ذات 
الفرصــة  لاجئيــن  بالنقابــات  الصلــة 
لتقديــم طلــب للحصــول علــى منحــة مــن خــال 
نشــاط بوكلــر التعليمــي. و ُيشــترط لذلــك أن 
علــى  الحصــول  فــي  أحقيــة  للمتقــدم  يكــون 
الجامعــي  الضمــان  صنــدوق  يقــدم   .BAföG
توضيــح  أجــل  مــن  لاجئيــن  استشــارات 
إمكانيــات التعليــم فــي ألمانيــا. يمكنــك الحصــول 
علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن تقديــم الطلــب 

ــع  ــال موق ــن خ م
www.boeckler.de/bab.htm 

http://www.bafög.de
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4- اختيار المهنة المناسبة

التعليم المهني الذي يناسبك

للعمــل دور مهــم فــي حيــاة األشــخاص البالغيــن 
ــن  ــت. فيجــب م ــن الوق ــر م ــب الكثي و هــو يتطل
ناحيــة أن يغطــي التكاليــف المعيشــية و لكــن مــن 
ــان.  ــه اإلنس ــتمتع ب ــب أن يس ــرى يج ــة أخ ناحي
لذلــك فكــر جيــداً مــا هــي رغباتــك قبــل أن تختــار 

تعليمــك المهنــي و مهنتــك المســتقبلية. 

يمكن أن تساعدك األسئلة التالية في اختيار المهنة:

ما الذي تستمتع في فعله؟  •

ما هي رغباتك؟  •

ما هي مواطن القوة لديك؟  •

ما هي المواد التي كانت سهلة جداً عليك في المدرسة؟  •

ما هي األشياء التي يثق اآلخرون بقدرتك على فعلها؟  •

ما هي المهنة التي تناسبك؟
إذا كنــت تعــرف رغباتــك و مواضع 
ــن  ــي المه ــا ه ــر م ــك ففك ــوة لدي الق
معهــا  تتناســب  أن  يمكــن  التــي 
بشــكل جيــد. يمكنــك أن تستفســر 
ــات  ــز المعلوم ــي مرك ــير ف و تستش
المهنيــة )BIZ(  فــي وكالــة العمــل 
عــن مختلــف المهــن التــي يمكــن 
ــي.  ــم المهن ــي إطــار التعلي ــا ف تعلمه
يوجــد BIZ أيضــاً بالقــرب منــك. 

وتقــدم أيضــاً خدمــات المهاجريــن 
الشــباب و دائــرة األجانــب و بعــض 
الجمعيــات المســاعدة فــي اختيــار 
المهنــة المناســبة. كمــا يمكنــك أيضــاً 
ــدى الشــركة.  ــرة ل ــار مباش االستفس
ــس  ــي نف ــك ف ــة يمكن ــذه الطريق و به
ــن  ــر أماك ــن توف ــؤال ع ــت الس الوق

ــم.  ــب لديه التدري

و يمكــن أيضــاً أن تســتفيد مــن زيــارة 
فــي  و  المهنــي.  للتعليــم  معــرض 
المعــارض تقدم نفســها الشــركات التي 
لديهــا أماكــن للتعليــم المهنــي. يمكنــك 
ــا  ــرح عليه ــا و تط ــل معه أن تتواص
أســئلة بخصــوص المهنــة و معمــل 
التعليــم المهنــي. بإمكانــك االستفســار 
ــل  ــز العم ــل أو مرك ــة العم ــي وكال ف
القريــب منــك عــن األوقــات التــي تعقد 
ــي  ــي ف ــم المهن ــارض للتعلي ــا مع فيه

ــك.   ــة من المناطــق القريب
 

توجــد كذلــك فــي اإلنترنــت معلومــات عــن مهــن 
التعليــم المهنــي. و تكــون معظــم المواقــع باللغــة 
األلمانيــة و لكــن بعــض المواقــع تقــدم معلومــات بلغــات 

أخــرى أيضــاً:

www.planet-beruf.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de

معلومات وكالة العمل )باللغة األلمانية(

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/
WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/

AsylumSeekers/index.htm
ــل  ــة العم ــن وكال ــارات م ــات و استش ــم معلوم عــروض تقدي

ــية( ــة و الفرنس ــة و اإلنكليزي )باأللماني

www.make-it-in-germany.com
ــل  ــة و وزارة العم ــاد االتحادي ــن وزارة االقتص ــات م معلوم
االتحاديــة و وكالــة العمــل عــن التعليــم المهنــي و العمــل فــي 
ــة و الفرنســية و  ــة و اإلنكليزي ــك )باأللماني ــر ذل ــا و غي ألماني

اإلســبانية(

http://ausbildungsinteressierte/ 
thejobofmylife.de/en

معلومــات مــن وزارة العمــل االتحاديــة و وكالــة العمــل عــن 
التعليــم المهنــي فــي ألمانيــا و المهــن المرغوبــة )باأللمانيــة و 

اإلنكليزيــة(

www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua/
stu/enindex.htm

معلومــات مــن معهــد غوتــه عــن الدراســة الجامعيــة و التعليــم 
المهنــي فــي ألمانيــا )بعــدة لغــات(

ما هي األشياء التي تجيدها؟
مــن المؤكــد أنــك ســتجد المهنــة المناســبة لــك مــن 

بيــن أكثــر مــن 300 مهنــة يمكــن تعلمهــا. 

اكتــب األجوبــة و ناقشــها مــع أصدقائــك أو حتــى 
ــاذا  ــك؟ بم ــم عن ــي نظرته ــا ه ــاتذتك. م ــع أس م
ــون أو  ــخاصاً يعمل ــرف أش ــل تع ــك؟ ه ينصحون
ــن  ــألهم أيضــاً. م ــي؟ اس ــم المهن ــون تعليمه يتابع
المؤكــد أنهــم يســتطيعون تقديــم نصائــح قيمــة 

لــك.  

http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de 
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/AsylumSeekers/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/AsylumSeekers/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/AsylumSeekers/index.htm
http://www.make-it-in-germany.com
http://ausbildungsinteressierte thejobofmylife.de/en
http://ausbildungsinteressierte thejobofmylife.de/en
http://ausbildungsinteressierte thejobofmylife.de/en
http:///www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua stu/enindex.htm
http:///www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua stu/enindex.htm
http:///www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua stu/enindex.htm
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االعتراف بالشهادات األجنبية
يمكنــك أن تطلــب االعتراف بشــهادتك 
المدرســية أو دراســتك الجامعيــة أو 
بتعليمــك المهنــي التــي حصلــت عليهــا 
فــي موطنــك. و فــي عمليــة االعتــراف 
الشــهادات  مــن  أي  اختبــار  يتــم 

ــهادتك.  ــادل ش ــة تع األلماني
و إذا كنــت قــد غــادرت متوجهــاً إلــى 
ألمانيــا قبــل االنتهــاء مــن المدرســة 
الــذي  الصــف  المدرســة  فتحــدد 

فيــه.  ســتضعك 

ــي معلومــات  ــع التال ــي الموق توجــد ف
االعتــراف  عــن  لغــات  بعــدة 
عــروض  توجــد  كمــا  بالشــهادات 

استشــارات: لتقديــم 
www.anerkennung- 

in-deutschland.de 

http://www.anerkennung- in-deutschland.de
http://www.anerkennung- in-deutschland.de
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جرب نفسك بالتدريب العملي
أثنــاء التدريــب العملــي تعمــل لعــدة أســابيع أو أشــهر فــي أحــد 
ــة  ــى المهن ــرف عل ــك أن تتع ــة يمكن ــذه الطريق ــل و به المعام
قبــل أن تتخــذ قــرارك فــي تعلمهــا. و بالمناســبة توجــد بعــض 

األمــور التــي يجــب مراعاتهــا: 
ــة  ــن ثاث ــر م ــي ألكث ــب العمل ــي أن ال يســتمر التدري ينبغ  •
أشــهر إال إذا كان جــزءاً مــن تعليمــك المهنــي أو مــن 

الجامعيــة.  دراســتك 
الهــدف األساســي مــن التدريــب العملــي هــو أن تتعلــم. فــا   •
ــدوام كامــل أو أن  ينبغــي أن تحــل محــل شــخص يعمــل ب
ــر المســتندات أو أن تحضــر  ــة تصوي ــى آل تعمــل فقــط عل

القهــوة. 
يحصــل المتدربــون و المتدربــات فــي الغالــب فقــط علــى   •
أجــر قليــل مقابــل عملهــم. لذلــك فإنــه مــن األهميــة بمــكان 
أن تتعلــم شــيئاً فــي التدريــب و أن ال يتــم اســتغالك كعمالــة 

رخيصــة. 
ــب  ــد تدري ــب عق ــي بموج ــب العمل ــم التدري ــي أن يت ينبغ  •

عملــي.

تحصــل فــي نهايــة التدريــب العملــي 
علــى شــهادة يتــم فيهــا ذكــر تدريبــك 
العملــي و المهــارات التــي اكتســبتها. 
لقيامــك  إثبــات  هــي  الشــهادة  و 
بالتدريــب العملــي و تفيــدك عنــد 

ــات.  ــم الطلب تقدي

ينبغــي أن ال يكــون راتــب التدريــب 
العملــي الــذي تحصــل عليــه أقــل 
مــن  و  شــهرياً.  يــورو   300 مــن 
مــع  متوافقــاً  يكــون  أن  األفضــل 
فــي  العملــي  التدريــب  رواتــب 
المعمــل الــذي تعمــل فيــه. إذا كنــت 
تعمــل بــدوام كامــل فيجــب أن يكفــي 
ــية.  ــك المعيش ــة نفقات ــب لتغطي الرات
تأميــن  دفــع  عليــك  يتحتــم  ربمــا 
اجتماعــي أو ضرائــب و ذلك حســب 
الراتــب الــذي تحصــل عليــه. و فــي 
هــذه الحالــة يتــم خصــم تلــك المبالــغ 

ــك.  ــن راتب م

إذا كانــت لديــك أســئلة تتعلق 
بالتدريــب العملــي فيمكنــك 
و  المختصــة.  النقابــة  مراجعــة 
ــب  ــد التدري ــك عق ــع ل ــة تراج النقاب
العملــي و شــهادة التدريــب العملــي 
لــدى  مصالحــك  فــي  تمثلــك  و 

صاحــب العمــل.

  المشرف أو المشرفة عليك في التدريب العملي  راتب التدريب العملي  وصف األعمال التي ستقوم بها  بداية و نهاية التدريب العملي"ما الذي ينبغي أن يحتويه عقد التدريب العملي؟"قائمة المراجعة 
  مهلة اإلخطار بترك العمل  مدة العطلة

ــات  ــل أو اتفاقي ــروط العم ــود ش ــن عق ــة ع ــل  ماحظ ــي المعم ــول ف ــارية المفع ــل الس   تعليمات الغياب بسبب المرضالعم

5- تقديم الطلبات

عرفت الذي أريده!
و اآلن ماذا أفعل؟ 

إذا قــررت مــا هــي المهنــة التــي 
عليــك  فيجــب  تتعلمهــا  أن  تريــد 
البحــث عــن معامــل مناســبة. نشــرح 
لــك فــي هــذا الفصــل كيــف تجــد 
مكانــاً للتعليــم المهنــي و كيــف تقــدم 

ــاح.  ــاً بنج طلب

البحث عن مكان للتعليم المهني
مــن المفيــد أن تســأل بشــكل مباشــر 
ــا  ــر لديه ــي يتوف ــدى الشــركات الت ل
اخترتــه.  الــذي  المهنــي  التعليــم 
إليهــا  اذهــب  أو  هاتفيــاً  اتصــل 
مواقــع  مــن  استفســر  بنفســك. 
االنترنــت للشــركة عــن عــروض 
أماكــن التعليــم المهنــي المتوفــرة. و 
ــد  ــي أح ــاً ف ــاً عملي ــت تدريب إذا أتمم
المعامــل فاســألهم أيضــاً إذا كانــوا 

يبحثــون عــن متدربيــن.  

ــات  ــى معلوم ــول عل ــك الحص يمكن
عــن المعامــل التــي تقــدم تعليمــاً 
المهنيــة  المــدارس  مــن  مهنيــاً 
مباشــرة. فــي المناطــق الريفيــة ربما 
يوجــد فقــط القليــل مــن المعامــل 
التــي تقــدم تعليمــاً مهنيــاً بالقــرب 
ــاالت  ــي مج ــاً ف ــث أيض ــك. ابح من
عمــل أخــرى أو فــي مناطــق و مــدن 

أخــرى.  

المعلومات عن معامل و أماكن التعليم المهني متوفرة أيضاً 
في اإلنترنت:

معلومات من غرف الصناعة و التجارة:   • 
www.ihk.de

معلومات من الغرف الحرفية:  • 
http://handwerk.de/ausbildung

بورصة العمل و عروض تقديم االستشارات من وكالة   •
 العمل:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de
منصة وكالة العمل للبحث عن أماكن للتعليم المهني:   •

 www.ausbildung.de
بورصات العمل في اإلنترنت:  • 

www.monster.de 
www.stepstone.de

http://www.ihk.de
http://handwerk.de/ausbildung
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de
http://www.ausbildung.de
http://www.monster.de
http://www.stepstone.de
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للتعليــم المهنــي فيجــب عليــك  إذا وجــدت مكانــاً شــاغراً 
ــي أن  ــه. ينبغ ــب خطــي للحصــول علي ــم طل ــادة تقدي ــي الع ف
يظهــر مــن الطلــب أنــك قــد استفســرت عــن الموضــوع جيــداً. 
اكتــب مباشــرة للشــخص المســؤول و اذكــر النقــاط التــي 
ــي؟  ــم المهن ــذا التعلي ــد أن تلتحــق به ــاذا تري تهــم الشــركة. لم
اذكــر مواطــن القــوة لديــك و اهتماماتــك و المعلومــات التــي 

ــا.  تمتلكه

ــر مــن الشــركات أن  ــم لكثي ــا. مــن المه ــا أهميته ــة له الطريق
يكــون الطلــب مطابقــاً لمعاييــر معينــة. يمكنــك االطــاع علــى 
ــات  ــز المعلوم ــي مرك ــب ف ــم الطل ــة لتقدي ــة الصحيح الطريق
ــائل  ــار DIN للرس ــب معي ــال. قوال ــبيل المث ــى س ــة عل المهني
متوفــرة أيضــاً فــي اإلنترنــت. حّضــر وثائقــك بدقــة و اطلــب 
مــن اآلخريــن قــراءة طلبــك. ينبغــي أن يكــون الطلــب خاليــاً 
مــن األخطــاء و منظمــاً. و يجــب أن تكــون الوثائــق المصــورة 
قابلــة للقــراءة بشــكل جيــد. باإلضافــة إلــى ذلــك تنتظــر 
بعــض الشــركات مــن مقدمــة/ مقــدم الطلــب إرفــاق صــورة 
شــخصية. انتبــه إلــى ارتــداء مابــس ُتظهــرك بمظهــر جــدي. 
تســتطيع المصــورة أو المصــور بالتأكيــد تقديــم النصيحــة لــك 

بهــذا الخصــوص.

أعجــب طلبــك الشــركة و دعتــك إلى 
مقابلــة. يحضــر المقابلــة فــي الغالــب 
عــدة أشــخاص مــن الشــركة. تســتمر 
المقابلــة حوالــي 30 إلــى 45 دقيقــة. 
حّضــر نفســك جيــداً و تــدرب علــى 
المقابلــة مــع آخريــن. يتــم طــرح 
ــم  ــات تقدي ــي مقاب ــائعة ف ــئلة ش أس

الطلبــات مثــل:
مــا الــذي دفعــك إلــى اختيــار هــذه   •

ــة؟ المهن
مــا الــذي تطمــح إليــه مــن خــال   •

ــي؟ ــك المهن تعليم
ــادك الشــروط  ــي اعتق ــا هــي ف م  •
التــي تتحقــق فيــك بالنســبة للمهنة 

ــا.  ــي تعلمه ــي تطمــح ف الت

ــة و  ــداء مابــس جدي ــى ارت ــه إل انتب
ــداً.  ــى تعطــي انطباعــاً جي ــة حت أنيق
أظِهــر بأنــك تحــب تعلــم هــذه المهنــة 
و اشــرح مــا هــي األمــور التــي 

ــه الخصــوص.  ــى وج ــك عل تهم

ــركات  ــن الش ــر م ــدى الكثي ــد ل يوج
امتحــان قبــول قبــل المقابلــة. و يجب 
عليــك فــي هــذا االمتحــان حل أســئلة 
ــول  ــات القب ــة. امتحان ــق بالمهن تتعل
ــدارس.  ــات الم ــبيهة بامتحان ــذه ش ه
مــن  أســئلة  طــرح  غالبــاً  يتــم  و 
ــات  ــل المعلوم ــة مث ــع مختلف مواضي
الرياضيــات  أو  اللغــة  أو  العامــة 

إعطاء انطباع جيدالوثائق الصحيحة لتقديم الطلبات
أو المنطــق. و الشــركات الكبــرى 
تختبــر مقدمــات و مقدمــي الطلبــات 
فــي  للتقييــم.  مراكــز  فــي  أيضــاً 
الحالــة يجــب حــل األســئلة  هــذه 
ــب  ــن. يرغ ــع اآلخري ــتراك م باالش
فــي  الموظفيــن  عــن  المســؤولون 
عملــك  كيفيــة  بمعرفــة  الشــركة 
ضمــن فريــق و مــا هــي أفــكار الحل 
التــي تقدمهــا و مــا هــي المعلومــات 
المتوفــرة لديــك. حّضــر نفســك جيــداً 
ــذا  ــح به ــر نصائ ــاً. تتوف ــك أيض لذل
الخصــوص فــي مراكــز االستشــارة 

ــت.   ــي اإلنترن و ف

التمييز العنصري ممنوع
القــرار  اتخــاذ  يتــم  أن  ينبغــي 
علــى  بنــاءاً  ضــدك  أو  لصالحــك 
قدراتــك. و ال ُيســمح أن يلعــب لــون 
الجلــد أو الجنــس أو الديــن أو التوجه 
الجنســي أي دور فــي ذلــك. لذلــك ال 
ُيســمح بطــرح األســئلة حــول حياتــك 
الشــخصية فــي المقابلــة و ليــس مــن 
الواجــب عليــك اإلجابــة عنهــا. و 
ــم طــرح ســؤال غريــب عليــك  إذا ت
الســؤال  هــذا  عاقــة  مــا  فاســأل 
ــك أيضــاً  ــي. ُيســمح ل ــم المهن بالتعلي
بالنهــوض و الخــروج إذا شــعرت 
بعــدم االحتــرام أو بالتهجــم عليــك. و 
مــن األفضــل أن ال تعمــل فــي مثــل 

ــل.  ــذا المعم ه

يتــم  بأنــه  إذا كنــت تعتقــد 
التمييــز ضــدك بســبب بلــدك 
فاطلــب  جلــدك  لــون  أو  األصلــي 
يمكنــك  نقابتــك.  مــن  االستشــارة 
أن تدافــع عــن نفســك ضــد التمييــز 
ــي  ــك تســاعدك ف العنصــري و نقابت

ــك.   ذل
ــذي يجــب  ــا ال ــة: م ــة المراجع ــب؟قائم ــع الطل ــه م تقديم

  رسالة
شــهادات   سيرة ذاتية و  مدرســية  شــهادات    إثبــات عــن المهــارات المكتســبة تدريــب عملــي 

إن ُوجــد. 

ــي قائمة المراجعة: التحضير الجيد للمقابلة ــل ف ــل أن تص ــن أج ــدًا م ــك جي ــم وقت ــد الوقــت المناســب.  نظ ــا.   فكــر فــي وقــت مبكــر بالمابــس التــي تري ــا و حّضره   خــذ معــك وثائقــك الشــخصية و رخصــة معــك أيضــاً الوثائــق األصليــة.  ضــع وثائــق تقديــم الطلــب فــي حقيبتــك و خــذ أن ترتديه
  أغلق جوالك قبل المقابلة. إقامتــك.
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6- التعليم المهني

نصائح للتعليم المهني

نقــدم لــك التهانــي الحــارة لحصولــك 
ــي  ــي! ف ــم المهن ــكان للتعلي ــى م عل
األشــهر القادمــة ســوف تــدرس فــي 
المدرســة المهنيــة و تتعــرف علــى 
مهنتــك و تتعــرف إلــى أشــخاص 
جــدد. نتمنــى أن يكــون هــذا الوقــت 
ممتعــاً و رائعــاً بالنســبة لــك. ينبغــي 
أن تنتبــه إلــى بعــض األمــور حتــى 
ــك  ــاء تعليم ــاكل أثن ــه المش ال تواج
المهنــي. نحــن نســاعدك فــي ذلــك و 

ــة.  ــا النقابي ــل حقوقــك بصفتن نمث

قائمة المراجعة: ما هو محتوى عقد التعليم المهني؟

  هدف و مسار التعليم المهني
  بداية و مدة التعليم المهني

  مكان التعليم المهني
  المدرب أو المدربة

  أوقات العمل
  الفتــرة التجريبيــة: 1– 4 أشــهر؛ فــي الفتــرة التجريبيــة يحــق لــكا الطرفيــن إنهــاء 

التعليــم المهنــي مباشــرة و دون ذكــر األســباب.
  راتب التعليم المهني و المبالغ اإلضافية

ــن  ــغ الس ــن بل ــل لم ــى األق ــاً عل ــون 20 يوم ــب القان ــنة: حس ــي الس ــة ف ــام العطل   أي
ــام.  ــل 6 أي ــبوع العم ــدة أس ــت م ــاً إذا كان ــة و 24 يوم القانوني

  شروط ترك العمل
  الخطة العامة للتعليم المهني كملحق للعقد

  خطــة المعمــل للتعليــم المهنــي: و ُيذكــر فيهــا المراحــل التــي تمــر بهــا فــي معمــل 
التعليــم المهنــي و األشــياء التــي تتعلمهــا هنــاك. 

  ماحظة
ماحظات عن عقود شروط العمل و اتفاقيات العمل    

المهنــي  تعليمــك  معمــل  كان  إذا 
ملتزمــاً بعقــد شــروط عمــل فــإن هذا 
العقــد يحــدد الراتــب الــذي يتلقــاه 
المتدربــون. و إذا لــم يكــن هناك عقد 
شــروط عمــل فاستفســر عــن الراتب 
الــذي تدفعــه معامــل أخــرى تمــارس 
نفــس النشــاط المهنــي. ينبغــي أن 
المهنــي  تعليمــك  راتــب  يماثــل 
ــرى و  ــل األخ ــي المعام ــب ف الروات
ــن 20%  ــر م ــل بأكث ــي أن ال يق ينبغ
ــي  ــادًة ف ــددة ع ــب المح ــن الروات ع
عقــود شــروط العمــل بالنســبة لنفــس 
ــى  ــك الحصــول عل ــة. يحــق ل المهن

ــي ــادة ف بعــض الزي

أجرة المنزل
المواد الغذائية/ الطعام

   المابس
المواصات

الهاتف و اإلنترنت
البنزين و ضريبة   

السيارة
النادي الرياضي

    التأمينات
الترفيه

قضاء العطلة

كم من المال أحتاج ألعيش؟

قبــل أن تتمكــن مــن البــدء بتعليمــك المهنــي يجــب 
عليــك إبــرام عقــد تعليــم مهنــي خطي مــع المعمل 
الــذي ســتتلقى فيــه تعليمــك المهنــي. ينظــم العقــد 
كيفيــة ســير التعليــم المهنــي و شــروطه. و يجــب 
ــي و  ــم المهن ــون التعلي ــع قان ــد م ــق العق أن يتواف
القوانيــن األخــرى. يفــرض المشــّرع علــى ســبيل 
المثــال الحــد األدنــى أليــام العطلــة التــي تســتحقها 
و  اليوميــة  الســاعات  مــن  األقصــى  الحــد  و 

األســبوعية التــي ُيســمح لــك بالعمــل فيهــا. 

مــن البدهــي أنــه يجــب عليــك المشــاركة بفعاليــة فــي تعليمــك 
المهنــي. ُيســمح للمشــرفين عليــك بإعطائــك تعليمــات و يجــب 

عليــك اتباعهــا إذا كانــت تخــدم مصلحــة التعليــم المهنــي. 

دفتر التقارير
اكتــب كل أســبوع فــي دفتــر تقاريــرك األشــياء التــي تتعلمهــا 
و تفعلهــا فــي تعليمــك المهنــي. و ُيســمح لــك بفعــل ذلــك أثنــاء 
وقــت الــدوام. ينبغــي أن يراجــع مدربــك أو مدربتــك التقاريــر 
و يوقعوهــا. دفتــر التقاريــر هــو إثبــات لتعليمــك المهنــي حتــى 
و لــو لــم يكــن موقعــاً. و ال ُيســمح لــك بدخــول االمتحــان فــي 

نهايــة تعليمــك المهنــي إال إذا كان دفتــر التقاريــر مكتمــاً. 

أوقات الغياب و المرض
ــك أن  ــل. يجــب علي ــتطيع أن تعم ــن تس ــت مريضــاً فل إذا كن
تخبــر معمــل تدريبــك المهنــي بأنــك لــن تســتطيع الحضــور. 
ــدم  ــك أن تق ــث يجــب علي ــرض الثال ــوم الم ــن ي ــاراً م و اعتب
تقريــراً طبيــاً. و يمكــن أن يطلــب معملــك ذلــك اعتبــاراً مــن 
يــوم المــرض األول. إذا كنــت مريضــاً فــا يتوقــف دفــع 
راتبــك. و فــي أيــام الــدوام فــي المدرســة المهنيــة يجــب عليــك 

ــك مريــض.  ــك بأن ــة و معمل ــاغ المدرســة المهني إب

المدرسة المهنية
الــدوام فــي المدرســة المهنيــة هــو جــزء مــن التعليــم المهنــي 
و هــو بذلــك إلزامــي. و أيــام الــدوام فــي المدرســة هــي أيــام 
ــة  ــي المدرس ــك ف ــك. و دوام ــبة ل ــل بالنس ــن المعم ــة م عطل
ــة  ــي المدرس ــدوام ف ــك. إذا تعطــل ال ــت عمل ــن وق ُيحســب م

ــي المعمــل.  ــدوام ف ــك ال فيجــب علي

 التنظيم الجيد –
عقد تعليمك المهني

 الحساب الجيد – 
واجباتك في التعليم المهنيراتب التعليم المهني 
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لديــك أثنــاء التعليــم المهنــي بالطبــع أيضــاً حقوق. 
انتبــه إلــى أن المعمــل الــذي تتعلــم فيــه يوفــر لــك 
هــذه الحقــوق أيضــاً. تدعمــك النقابــة أيضــاً فــي 

الحصــول علــى حقوقــك فــي حــال الخــاف. 

المدربة/ المدرب
يجــب علــى معمــل التعليــم المهنــي أن يوفــر لــك 
مدربــة أو مدربــاً. ينبغــي أن يكــون هــذا الشــخص 
ــك  ــة عــن أســئلتك و أن يشــرح ل مســتعداً لإلجاب
المهــام الجديــدة مســبقاً. إذا لــم تتعلــم شــيئاً أو بــكل 
بســاطة لــم تنجــز العمــل مثلمــا ينجــزه زمــاؤك 
الذيــن أنهــوا تعليمهــم المهنــي فينبغــي أن تطلــب 
ــن  ــي م ــم المهن ــت بالتعلي ــد التحق ــارة. لق االستش

أجــل أن تتعلــم! 

عمل األخطاء
ــد. و  ــه بع ــام ب ــيئاً ال تســتطيع القي ــم ش ــت تتعل أن
ــي  ــك. إذا تســببت ف األخطــاء هــي جــزء مــن ذل
ضــرر مــا فيجــب علــى المعمــل دفــع تكاليفــه. و 
ال يجــب عليــك أنــت دفعهــا. و عــاوة علــى ذلــك 
لــك الحــق فــي التعامــل معــك باحتــرام. ال ُيســمح 

ألحــد بالصــراخ فــي وجهــك أو معاقبتــك. 

الخطة العامة للتعليم المهني
ــة.  ــي بعناي راجــع الخطــة العامــة لتعليمــك المهن
فهــي تنظــم المحتــوى التعليمــي الــذي يجــب 
أن تتعلمــه فــي كل ســنة مــن ســنوات تعليمــك 
علــى  الحصــول  فــي  الحــق  لديــك  المهنــي. 
ــك  ــل تعليم ــن معم ــم يك ــام. إذا ل ــي ت ــم مهن تعلي
ــع  ــك جمي ــن تعليم ــه م ــي وضــع يمكن ــي ف المهن
المحتويــات التعليميــة المطلوبــة فيجــب عليــه أن 
ــة خــارج المعمــل. ــم بتعليمــك مهــارات معين يهت

ــة  ــا عاق ــس له ــال لي ــة أعم ــمح بممارس ال ُيس
ــي ــم المهن بالتعلي

ــوة  ــا القه ــد من ــر كل واح ــوارد أن يحّض ــن ال م
و  االجتماعــات.  ألحــد  المــرات  مــن  مــرة 
ــذه  ــل ه ــوم بمث ــن يق ــط م ــت فق ــت أن ــن إذا كن لك
األعمــال بشــكل دائــم أو إذا طلــب منــك أحــد 
ــك  ــإن ذل ــه ف ــام بأعمــال خاصــة ب المشــرفين القي
ــزءاً  ــكل ج ــي ال تش ــال الت ــح. األعم ــر صحي غي
مــن تعليمــك المهنــي هــي ليســت مندرجــة ضمــن 
مــع مجلــس  تكلــم  أو  نقابتــك  استشــر  العقــد. 
 )JAV( ــن ــباب و المتدربي ــة الش ــك أو ممثلي معمل

ــك.      ــن ذل ع
 

الوقاية في العمل
عنــد القيــام بأعمــال خطيــرة يجــب عليــك ارتــداء 
مابــس واقيــة و يجــب علــى صاحــب العمــل 
ــي العمــل  ــة ف ــون الوقاي ــك. ينظــم قان ــا ل توفيره
إجــراءات وقائيــة أخــرى يجــب االلتــزام بهــا مــن 

كل بــد فــي معملــك.
المتدربيــن  بتكليــف  ُيســمح بشــكل عــام  ال   •
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــاً بأعمــال 

خطيــرة.
ــان  ــدة ثم ــل لم ــك بالعم ــمح ل ــادة ُيس ــي الع ف  •
لمــن  ُيســمح  و  اليــوم.  فــي  فقــط  ســاعات 
ــتثنائية  ــاالت اس ــي ح ــة ف ــن القانوني ــغ الس بل
ــوم. و  ــي الي ــاعات ف ــر س ــدة عش ــل لم بالعم
ــي  ــة ف ــة هــذه الســاعات اإلضافي يجــب معادل

التاليــة.  األســابيع 
ــي  ــر مــن ســت ســاعات ف ــا تعمــل ألكث عندم  •
ــا 30  ــتراحة مدته ــذ اس ــك أخ ــق ل ــوم فيح الي
ــم يبلــغ الســن القانونيــة يحــق  دقيقــة. و مــن ل

ــاعة. ــا س ــتراحة مدته ــذ اس ــه أخ ل
ــاالت  ــي ح ــد ف ــام األح ــل أي ــك بالعم ُيســمح ل  •
اســتثنائية فقــط و فــي مجــاالت محــددة و كحــد 
ــك  ــي الســنة. يحــق ل ــوم أحــد ف أقصــى 15 ي
أخــذ عطلــة لمــدة يــوم عمــل عــن كل يــوم أحــد 

عملــت بــه. 
ــد  ــى المزي ــة عل ــة المهني ــي المدرس ــتتعرف ف س
مــن القوانيــن و األنظمــة المتعلقــة بحيــاة العمــل. 
ــه ال  ــعر بأن ــت تش ــئلة أو كن ــك أس ــت لدي إذا كان
ــم مــع مجلــس معملــك  تتــم مراعــاة حقوقــك فتكل
ــع  ــن )JAV( أو م ــباب و المتدربي ــة الش أو ممثلي

ــك.  نقابتــك عــن ذل

الوقاية من التحرش و المضايقة
لديــك الحــق فــي عــدم اإلهانــة أو 
ُيســمح  ال  و  الجنســي.  التحــرش 
ألحــد بممارســة العنــف الجســدي 

ضــدك. 

إذا كنــت تتعــرض مــراراً لتصرفات 
عدائيــة أو للســخرية بشــكل مســتمر 
فينبغــي أن تفعــل شــيئاً إليقــاف ذلك. 
فــي معملــك يســاعدك مدربــك أو 
مدربتــك و كذلــك مجلــس المعمــل أو 
ــا  ــن. كم ــباب و المتدربي ــة الش ممثلي
ــك  ــك و معلمي ــاً لمعلمات ــن أيض يمك
ــة أو للشــخص  ــي المدرســة المهني ف
المختصــة  نقابتــك  فــي  المســؤول 

ــك.  ــم المشــورة و الدعــم ل تقدي

حقوقك أثناء التعليم 
المهني

صندوق المعلومات
مجلس المعمل و ممثلية الشباب و 

   )JAV(المتدربين

خمــس  فيهــا  يعمــل  التــي  المعامــل  فــي 
عامــات و عمــال عــل األقــل يحــق للعامليــن 
هــذا  يمثــل  و  للمعمــل.  مجلــس  تأســيس 
المجلــس مصالــح العامليــن و العامــات لــدى 
ــل  ــس المعم ــم انتخــاب مجل إدارة الشــركة. يت
ديمقراطيــاً و يحــق لــه التأثيــر علــى قــرارات 

الشــركة. 

فــي حــال وجــود مجلــس معمــل فيمكــن أيضــاً 
 .)JAV( انتخــاب ممثليــة للشــباب و المتدربيــن
ــم  ــن ل ــس موظفي ــود خم ــك وج ــترط لذل و ُيش
يبلغــوا الســن القانونيــة تبلــغ أعمارهــم أقــل من 
26 عامــاً. تمثــل ممثليــة الشــباب و المتدربيــن 
ــدى  ــن الشــباب ل ــح العامــات و العاملي مصال
الشــركة. و تراقــب التــزام صاحــب العمــل 
بالتعليــم  المتعلقــة  التعليمــات  و  بالقوانيــن 
اتخــاذ  المهنــي. و يمكــن أن تطلــب أيضــاً 
و  الشــباب  اندمــاج  فــي  تســاعد  إجــراءات 
كنــت  إذا  أجنبيــة.  مــن أصــول  المتدربيــن 
تنجــز أعمــاالً غيــر واردة فــي خطــة تعليمــك 
المهنــي أو تمــت إســاءة معاملتــك فيمكنــك 

مراجعــة ممثليــة للشــباب و المتدربيــن.    
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يجــب أن يكــون لديــك أيضــاً أثنــاء فتــرة تعليمــك 
ــي  ــا يل ــك فيم ــدم ل ــرزق. نق ــدر لل ــي مص المهن
ــل  ــا تموي ــتطيع به ــي تس ــن الطــرق الت ــة ع لمح

نفســك.        

راتب التعليم المهني
ــاء  ــب أثن ــى رات ــي الحصــول عل ــق ف ــك الح لدي
ــف قيمــة  ــي. و تختل ــي الثنائ ــرة تعليمــك المهن فت

ــل.  ــة و المعم ــب حســب المهن ــذا الرات ه
العــادة  فــي  المهنــي  التعليــم  رواتــب  تكــون 
ــد شــروط  ــة بعق ــت الشــركة ملزم ــى إذا كان أعل
شــروط  عقــود  مفاوضــات  تجــري  عمــل. 
أو  العمــل  أصحــاب  و  النقابــات  بيــن  العمــل 
ــم  ــب التعلي ــة. رات ــة معين ــن مهن ــن ع ــع ممثلي م
المهنــي المحــدد بموجــب عقــد شــروط عمــل 
التالــي الموقــع  فــي  تجــده  لمهنتــك   بالنســبة 

 .www.tarifvertrag.de

يمكنــك الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات 
عــن عقــود شــروط العمــل و االتفاقيــات فــي 
معملــك مــن مجلــس المعمــل أو ممثليــة الشــباب 

ــة.  ــة المختص ــن أو النقاب و المتدربي
ربمــا يتحتــم عليــك دفــع ضرائــب و تأميــن 
اجتماعــي و ذلــك حســب الراتــب الــذي تحصــل 

ــه. علي

التمويل أثناء التعليم المهني

 مثال:
رواتب تعليم مهني محددة بموجب عقد 
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المساعدة المالية للتعليم المهني
إذا لــم تكــن تســكن عنــد والديــك أثنــاء فتــرة 
راتــب  يكــن  لــم  و  الثنائــي  المهنــي  تعليمــك 
ــم المهنــي يكفــي لنفقــات معيشــتك فيمكنــك  التعلي
للحصــول  طلــب  تقديــم  محــددة  حــاالت  فــي 
 )BAB( علــى مســاعدة ماليــة للتعليــم المهنــي
ــم و  ــرف به ــن المعت ــق لاجئي ــام يح ــكل ع . بش
لطالبــي اللجــوء الحصــول علــى مســاعدة ماليــة 
للتعليــم المهنــي. و يجــب تقديــم طلــب لذلــك 
ــة  ــم الموافق ــا تت ــخ 31/12/2018. عندم ــل تاري قب
ــك  ــي فإن ــك المهن ــة لتعليم ــاعدة المالي ــى المس عل
ال تحصــل علــى مخصصــات حســب قانــون 
مخصصــات طالبــي اللجــوء و لكــن مــن الممكــن 
الحصــول علــى  فــي  الحــق  لديــك  يكــون  أن 
إعانــة تســاعدك فــي إيجــار الشــقة )← مســاعدة 
الســكن(. يتــم تقديــم طلــب المســاعدة الماليــة 
تبلــغ  و  العمــل.  وكالــة  فــي  المهنــي  للتعليــم 
ــاعدك  ــهرياً. يس ــورو ش ــا 572 ي ــة له ــى قيم أعل
الموظفــون االستشــاريون فــي وكالــة العمــل عنــد 

ــب.   ــم الطل تقدي

النفقة
ربمــا يتحتــم علــى والديــك أيضــاً دفــع نفقــة لــك. 
و يخبــرك االستشــاريون فــي وكالــة العمــل عــن 

مبلــغ النفقــة الــذي يحــق لــك الحصــول عليــه. 

مساعدة السكن   
يمكنــك فــي حــاالت معينــة تقديــم طلــب للحصــول 
ــن  ــكن مــن مكتــب المواطني علــى مســاعدة للس
ــك  ــون ذل ــة. و يك ــن إدارة البلدي ــص أو م المخت
ــة  ــى مســاعدة مالي ــك عل ــي حــال عــدم حصول ف
تعليمــك  أتممــت  قــد  ألنــك  المهنــي  للتعليــم 
ــك  ــى إعانت ــكن إل ــاعدة الس ــدف مس ــي. ته المهن
ــا  ــة عليه ــم الموافق ــار الســكن و تت ــع إيج ــي دف ف
ــورو و  ــك 600 ي ــون دخل ــا يك ــدة ســنة. عندم لم
ــة  ــون قيم ــورو فتك ــكنك 250 ي ــار س ــون إيج يك

مســاعدة الســكن حوالــي 50 يــورو.

إذا كنــت تحتــاج إلــى مســاعدة فــي تقديــم الطلــب 
فراجــع جمعيــة االستشــارات االجتماعيــة فــي 

ــباب.       ــن الش ــة الاجئي ــك أو خدم منطقت

http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm
http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm
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اتحاد النقابات األلماني للشباب
ــة  ــة الكبــرى تحــت مظل ــات األلماني تتوحــد النقاب
النقابــات األلمانيــة )DGB(  مــن أجــل  اتحــاد 
تحقيــق مصالحهــم السياســية. و فــي هــذا الســياق 
يمثــل اتحــاد النقابــات األلمانــي للشــباب مصالــح 
المتدربيــن و العامليــن الشــباب. يســاعدك اتحــاد 
ــة  ــي األســئلة العام ــي للشــباب ف ــات األلمان النقاب
عــن حقوقــك أثنــاء التعليــم المهنــي و فــي العمــل. 
بإمكانــك أن تجــد معلومــات مفصلــة علــى ســبيل 

ــال فــي برنامــج "د. آتســوبي".  المث
ــات  ــاد النقاب ــة التح ــة القانوني ــم الحماي ــوكل قس ي
ــة  ــام أو محامي ــات مح ــاء النقاب ــي ألعض األلمان
فــي حــال حصــول خافــات فــي التعليــم المهنــي 

ــي العمــل. أو ف

 اتحاد النقابات األلماني للشباب: 
        www.jugend.dgb.de

 د. آتسوبي:
www.doktorazubi.de

راجــع النقابــات فــي اتحــاد النقابــات األلمانــي 
مــن أجــل الحصــول علــى استشــارات محــددة أو 
معلومــات عــن عقــود شــروط العمــل فــي مهنتــك 
ــال  ــي ح ــم ف ــى الدع ــول عل ــل الحص ــن أج و م
وجــود خافــات تتعلــق بتعليمــك المهنــي. توجــد 
ــماء  ــات أس ــة للنقاب ــت التابع ــع اإلنترن ــي مواق ف

ــك.  ــي منطقت ــؤولين ف األشــخاص المس

7- قسم الخدمة

قسم الخدمة

النقابات
نقابة الصناعات المعدنية للشباب

للشــباب  المعدنيــة  الصناعــات  نقابــة  تمثــل 
حقــوق المتدربيــن و العامليــن الشــباب فــي مهــن 
الميكانيكــي  مهنــة  مثــل  المعدنيــة  الصناعــات 
الصناعــي و الميكانيكــي اإللكترونــي للســيارات.  

www.igmetall.de/jupo-index.htm

نقابة صناعات المناجم و الكيمياء و 
الطاقة للشباب

هذه النقابة مسؤولة عن المتدربين و العاملين 
 الشباب في مجاالت المناجم و الكيمياء و الطاقة.
www.igbce.de/aktive/junge-generation

نقابة المهن الخدمية للشباب
و  المتدربــون  النقابــة  هــذه  تحــت  ينضــوي 
ــة.   ــن الخدمي ــال المه ــي مج ــباب ف ــون الش العامل

www.jugend.verdi.de

نقابة البناء للشباب
و  المتدربــون  النقابــة  هــذه  تحــت  ينضــوي 
العاملــون الشــباب فــي مجــال مهــن البنــاء و 
ــك فــي مجــال الزراعــة. ــة و كذل الحــرف اليدوي

www.igbau.de/Junge_BAU.html 

المجموعة الشبابية في نقابة الشرطة
تمثــل المنظمــة الشــبابية لنقابــة الشــرطة مصالــح 

المتدربيــن و العامليــن الشــباب فــي الشــرطة.
www.gdp.de/JungeGruppe

وكالة العملخدمات المهاجرين الشباب
يوجــد فــي ألمانيــا أكثــر مــن 450 مقــراً لخدمــات 
المهاجريــن الشــباب و هــي تقــدم استشــارات 
بلغــات مختلفــة فــي مواضيــع مثــل اإلقامــة و 
المدرســة و التعليــم المهنــي و الجنســية و كذلــك 

ــة.  ــي حــال المشــاكل المالي ف

 لمحة و عناوين في المناطق القريبة منك:
www.jmd-portal.de

 استشارات عبر اإلنترنت:
 www.jmd4you.de

تقدم وكالة العمل النصائح بخصوص اختيار 
المهنة المناسبة من خال مراكز المعلومات 

المهنية و بخصوص البحث عن مكان للتعليم 
المهني. 

 معلومات عامة و وكاالت عمل محلية:
www.arbeitsagentur.de

 بورصة العمل:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
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